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1. INTRODUÇÃO 
Este documento tem como objetivo fornecer as informações cadastrais de cada uma 

das unidades comerciais existentes no Novo Terminal de Passageiro do Aeroporto de 

Goiânia – GO, necessárias para elaboração dos projetos e implantação das unidades 

comerciais. 

As informações foram fornecidas pelo Consórcio Odebrecht - Via, responsável pela 

execução da obra, com base no projeto executivo de sua autoria e de dados coletados em 

campo, no período de 15/07/2015 a 07/08/2015. 
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2. PLANTA CHAVE DO PAVIMENTO TÉRREO 
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3. TERMOS DE SITUAÇÃO FÍSICA – PAVIMENTO TÉRREO 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Taxi Pré Pago/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 6,00 m2 e está localizada no térreo, área comum da sala de embarque 2 do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Taxi Pré Pago (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 



 
 

8 
 

 Figura 02: Croqui do Taxi Pré Pago no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Hotel/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 6,00 m2 e está localizada no térreo, área comum da sala de embarque 2 do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Hotel (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Hotel no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Caixa Eletrônico 1/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico 1 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m.; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5. Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
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- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 
 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico 1 no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
Área do Mix Comercial – Caixa Eletrônico 2/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico 2 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m.; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  
  

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico 2 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Caixa Eletrônico 3/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico 3 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m.; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 

 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico 3 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Caixa Eletrônico 4/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico 4 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico 4 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Caixa Eletrônico 5/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico 5 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais 
F530, linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, 
na cor branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em 
módulos de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e 
pintura a base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, 
fabricação Hunter Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m.; 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: Não possui; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico 5 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Loja Câmbio 6/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 44,95 m2 e está localizada no térreo, área comum da sala de embarque 2 do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Câmbio 6 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica ponto de dreno para ar condicionado.  

 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.400 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 12 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 3 pontos de sonorização. 

· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Não se aplica pontos de chuveiro e/ou hidrantes ficando a cargo do locatário, projeto 
e aprovação junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Câmbio 6 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Guarda Volumes 7/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 16,88 m2 e está localizada no térreo, área comum da Galeria Coberta/ 
Calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Guarda Volumes 7 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Revestimento monolítico a base de resina poliuretano vegetal tri 
componente, formando um sistema poliuretano-ureia de alto desempenho, baixo 
odor e auto-imprimante; 

· Paredes e vedações: Pintura látex acrílica, na cor branco neve 01, sobre 
chapisco, emboço e reboco; 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 03 pontos em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 03 pontos de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Guarda Volumes 7 no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Área de Exposições/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 25,00 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Área de Exposições (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 
 

2. Estruturas: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.400 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Área de Exposições no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Turismo Receptivo 11/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 10,10 m2 e está localizada no térreo, área comum da sala de embarque 2 do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Turismo Receptivo 11 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 

 



 
 

37 
 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,7TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 



 
 

38 
 

 Figura 02: Croqui do Turismo Receptivo 11 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Locadora de Veículos 12/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,60 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora de Veículos 12 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 

 



 
 

40 
 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora de Veículos 12 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Locadora de Veículos 13/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,59 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora de Veículos 13 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora de Veículos 13 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Locadora de Veículos 14/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,59 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora de Veículos 14 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora de Veículos 14 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Taxi Pré Pago 15/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,59 m2 e está localizada no térreo, área comum do Saguão de Desembarque 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Taxi Pré Pago 15 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5. Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
  



 
 

50 
 

 Figura 02: Croqui do Balcão Taxi Pré Pago 15 no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Coop. Táxi 16/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 10,10 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Balcão Coop. Táxi 16 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Balcão Coop. Táxi 16 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

54 
 

 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Reserva 17/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,08 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Reserva 17 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 

3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 

 



 
 

55 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Balcão Reserva 17 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Reserva 18/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,30 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Reserva 18 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
  



 
 

59 
 

 Figura 02: Croqui do Balcão Reserva 18  no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

60 
 

 
SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Reserva 19/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,30 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Reserva 19 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
  



 
 

62 
 

 Figura 02: Croqui do Balcão Reserva 19 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 

 
Área do Mix Comercial – Balcão Vans 20/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,30 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Vans 20 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
  



 
 

65 
 

 Figura 02: Croqui do Balcão Vans 20 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Balcão Ônibus 21/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,30 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Balcão Ônibus 21 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 
9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Balcão Ônibus 21 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

69 
 

 
SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Locadora Táxi 22/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 2,15 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora Táxi 22 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora Táxi 22 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine / Térreo (Comercial) 

 
A área possui 3,81 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado 3 tomadas duplas monofásicas (F+N+T), 

em sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para cada 
conjunto, oriundas do QLTN-TE-01, localizado no pavimento técnico e 3 tomadas 
duplas monofásicas (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de 
demanda máxima prevista 250VA para cada conjunto, oriundas do QLTE-TE-01, 
localizado no pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Não se aplica pontos do sistema de sprinkler. 
· Não se aplica pontos do sistema de alarme de incêndio (SDAI). 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Vending Machine no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Info Turismo ./ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,19 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Info Turismo 28 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica ponto de drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 4,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, ind
 ependente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,7TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
 



 
 

77 
 

 Figura 02: Croqui do Info Turismo 28 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Info Turismo 29/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 9,19 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Info Turismo 29 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,7TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Info Turismo 29 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Locadora Vans 30/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 8,47 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de desembarque 
3  do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora Vans 30 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora Vans 30 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Locadora Reserva 31/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 4,51 m2 e está localizada no térreo, área comum externa da galeria coberta 
do calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Locadora Reserva 31 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.000 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,4 m³/h com carga térmica 
de 0,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 01 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Locadora Reserva 31 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – BVRI 32/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 37,55 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - BVRI 32 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 1,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 04 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
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- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
 Figura 02: Croqui do BVRI 32 no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – BVRI 40/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 36,90 m2 e está localizada no térreo, área comum do Saguão de Embarque 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - BVRI 40 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
· A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 

suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 2 pontos de sonorização. 
· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 0,74TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do BVRI 40 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Café 44/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 43,02 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Café 44 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380/220V,  de demanda máxima prevista 
10.800 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 

chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 04 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Café 44 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Agência de Turismo 45/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 29,23 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Agência de Turismo 45 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,01 m. 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.200 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 
 

7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
· Telemática e sistemas eletrônicos: 

A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 04 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Agência de Turismo 45 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva 47/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 13,77 m2 e está localizada no térreo, área comum do embarque remoto 46 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva 47 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
1.900 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,7TR. 

· Sem previsão de ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 02 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva 47 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Conveniência 51/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 14,15 m2 e está localizada no térreo, área comum do embarque remeto do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Conveniência 51 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 

3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.600 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,7TR. 

· Sem previsão de ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 02 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 04 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Conveniência 51 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Loja Câmbio 55/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 24,32 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3  do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Loja Câmbio 55 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.400 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 04 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Câmbio 55 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – BVRI 56/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 37,54 m2 e está localizada no térreo, área comum do Saguão de Embarque 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - BVRI 56 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 2 pontos de sonorização. 

· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 0,74TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do BVRI 56 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – BVRI 58/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 37,55 m2 e está localizada no térreo, área comum do Saguão de Embarque 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - BVRI 58 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 2 pontos de sonorização. 

· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 0,74TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do BVRI 58 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – BVRI 59/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 38,02 m2 e está localizada no térreo, área comum do Saguão de Embarque 
do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - BVRI 59 (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 4,15 m. Altura do pé direito 
externo acabado 4,01 m; 

· Pisos: Contrapiso em "osso", há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao 
piso externo acabado; 

· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor monofásico de 30 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 2 pontos de sonorização. 

· Sistema de TV: 
· A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 

com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 
 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 0,74TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do BVRI 59 no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Secretaria Estadual do Turismo/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 15,75 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Secretaria Estadual do Turismo (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado 1 tomada dupla monofásica (F+N+T), em 

sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para cada 
conjunto, oriundas do QLTN-TE-01, localizado no pavimento técnico e 1 tomada 
dupla monofásica (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de demanda 
máxima prevista 250VA para cada conjunto, oriundas do QLTE-TE-01, localizado no 
pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 

- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 



 
 

119 
 

 Figura 02: Croqui da Secretaria Estadual do Turismo no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Secretaria Municipal do Turismo/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 15,75 m2 e está localizada no térreo, área comum do saguão de 
desembarque 3 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui 
abaixo: 

Legenda:        - Secretaria Municipal do Turismo (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similiar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado 1 tomada dupla monofásica (F+N+T), em 

sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para o conjunto, 
oriundas do QLTN-TE-01, localizado no pavimento técnico e 1 tomada dupla 
monofásica (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de demanda 
máxima prevista 250VA para o conjunto, oriundas do QLTE-TE-01, localizado no 
pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Secretaria Municipal do Turismo no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

123 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine B / Térreo (Comercial) 

 
A área possui 3,00 m2 e está localizada no térreo, área comum da sala de embarque remoto 
46 do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine B (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro em placas de gesso autoportante acartonado, esp. de 12,5mm (com 
juntas invisíveis), parafusadas sob perfilados de aço galvanizado longitudinais F530, 
linha  Placostil, fabricação Placo  ou similar com pintura látex acrílica, fosca, na cor 
branco neve 01,   ref. Suvinil. E Forro em placas metálicas perfuradas em módulos 
de 625mm x 625mm, ∅ 2,5mm, 16% de abertura, em aço  galvanizado e pintura a 
base de Poliester na cor Branca C White 0280, linha Tile Tegular, fabricação Hunter 
Douglas. Altura do pé direito externo acabado 4,01 m; 
 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 55 x 56cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá  e tabeira em granito com esp. de 20mm, 55 x 56cm e variável na 
cor Preto São Gabriel (conforme amostra do fornecedor), inclusive regularização e 
soleiras,  fabricação Marbrasa ou similar. Não há desnível em relação ao piso 
externo acabado; 
 

· Paredes e vedações: Não possui; 
 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
· Entrada de Energia: Será disponibilizado 3 tomadas duplas monofásicas (F+N+T), 

em sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para cada 
conjunto, oriundas do QLTN-TE-01, localizado no pavimento técnico e 3 tomadas 
duplas monofásicas (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de 
demanda máxima prevista 250VA para cada conjunto, oriundas do QLTE-TE-01, 
localizado no pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica sistema de TV. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Vending Machine B no Térreo. 
Fonte: Arquivo Infraero 

  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Proteção de Bagagem/ Térreo (Comercial) 

 
A área possui 3,00 m2 e está localizada no térreo, área comum da Galeria Coberta/ 
Calçadão do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 
 

Legenda:        - Proteção de Bagagem (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 
 

· Forros: não se aplica; 
· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 50 x 50cm, liso e polido, na cor 

Cinza Corumbá e tabeira em granito com esp. de 20mm na cor Preto São Gabriel; 
· Paredes e vedações: Revestimento em massa texturizada, tipo Texturatto 

Clássico, na cor Palha; 
· Esquadrias: Porta de enrolar de aço 300 x 2.30m com pintura 

cor branca ral 9010 para passagem de equipamentos. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de esgoto. 
· Não se aplica ponto de dreno.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica ponto de elétrica. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
Não se aplica ponto para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica ponto TV. 

 
9. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica ponto de água gelada inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Não se aplica ponto de renovação de ar inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por 
sprinklers: 
 

· Proteção por bicos de Sprinklers inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Proteção por detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI) inerente 

ao Terminal de Passageiros. 
 

11. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
  



 
 

128 
 

 Figura 02: Croqui da Proteção de Bagagem no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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4. PLANTA CHAVE DO PAVIMENTO SUPERIOR 
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5. TERMOS DE SITUAÇÃO FÍSICA DO PAVIMENTO SUPERIOR 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Restaurante 1 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 194,59 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Restaurante 1 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 60 mm, com registro de gaveta de 2” (polegadas) e medidor de 
Ø 2” (polegada).  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 

ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· 01 Ponto de tubulação de queda em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação primária em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no interior 
da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 

· 01 ponto de fornecimento de gás localizado no shaft em tubulação de aço 
galvanizado Ø 1.1/4” (polegada). 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 50,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 115.000 VA e disjuntor trifásico de 175 A, oriundo do Centro de Medição 
QFC-1P-1.1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 14 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1” (polegada) e vazão de água gelada de 5,8 m³/h com carga térmica 
de 14,7TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 500 x 250 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
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· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 21 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 15 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui do Restaurante 1 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Área comercial 2 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 82,50 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 
 

Legenda:        - Área comercial 2 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 
 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento;; 
· Esquadrias: Esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca, 

5,02m x 1,20 m - Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica pontos de energia. 
· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 

Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
Não se aplica.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Registro de lâminas opostas para regulagem de vazão para renovação de ar, com 
duto 250x250mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 08 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Não se aplica proteção detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Área Comercial  2 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Lanchonete e Choperia 3/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 70,70 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum da Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Lanchonete e Choperia 3 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:.não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 

ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 19.000 VA e disjuntor trifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 200 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 



 
 

138 
 

 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Lanchonete e Choperia 3  no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Lanchonete e Choperia 4/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 60,44 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum da Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Lanchonete e Choperia 4 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:.não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 17.000 VA e disjuntor trifásico de 40 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 08 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
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10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Lanchonete e Choperia 4 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Culinária Oriental 5/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 78,72 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum da Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Culinária Oriental 5 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 23.000 VA e disjuntor trifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 3/4” (polegada) e vazão de água gelada de 2,4 m³/h com carga térmica 
de 3,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 08 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 05 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
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10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 
 Figura 02: Croqui da Culinária Oriental 5 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Lanchonete e Fastfood 7/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 73,20 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum da Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Lanchonete e Fastfood 7 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:.não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 11.500 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 10 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
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10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Lanchonete e Fastfood 7 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Sorveteria e Sucos 8 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 51,42 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum da Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Sorveteria e Sucos 8 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 16.500 VA e disjuntor trifásico de 40 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
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· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 10 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Sorveteria e Sucos 8 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine A / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 3 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado 3 tomadas monofásicas (F+N+T), em 
sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para cada 
conjunto, oriundas do QLTN-1P-01, localizado no pavimento técnico e 3 tomadas 
monofásicas (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de demanda 
máxima prevista 100VA para cada conjunto, oriundas do QLTE-1P-01, localizado no 
pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Vending Machine no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 15 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 12,20 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do  Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 15 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,6TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 01 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 15 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 17 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 24,71 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 17 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.500 VA e disjuntor monofásico de 25 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,0 m³/h com carga térmica 
de 1,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 03 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 17 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 18 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 29,17 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum Praça de 
Alimentação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 18 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
3.500 VA e disjuntor monofásico de 25 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,0 m³/h com carga térmica 
de 1,5TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 03 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 18 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

163 
 

 
 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Agência Bancária 24/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 59,21 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum de saguão de 
embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Agência Bancária 24 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca. 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de água. 

 
4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 100 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 75 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 10.000 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 06 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
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10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 
 Figura 02: Croqui da Agência Bancária 24 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Casa Lotérica 35/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 24,85 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do embarque do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Casa lotérica 35 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca. 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 
Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 pontos de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegada).  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 380/220V,  de demanda máxima prevista 
10.000 VA e disjuntor trifásico de 25 A, oriundo Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 28 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 06 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Casa Lotérica 35 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Drogaria 38/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 50,01 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Drogaria 38 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca. 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 

 Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água..  
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 5.000 VA e disjuntor bifásico de 40 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
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- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Drogaria 38  no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Importados 39/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 59,98 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Drogaria 38 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca. 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 

 Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 5.000 VA e disjuntor bifásico de 40 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-1, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

  
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
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- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui do Importados 39  no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Livros, Jornais e Revistas 41 / 1° Pavimento (Comercial) 

A área possui 104,16 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Livros, Cyber Café 41 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca. 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa. 
 
 Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 ponto de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegadas) e medidor 
de Ø 1.1/2” (polegada).  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 

· 01 Ponto de tubulação de gordura em tubo PVC 75 mm e 01 ponto de tubulação de 
ventilação de gordura em tubo PVC 50 mm, ambos capeados e localizados no 
interior da loja. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 25 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima prevista 
7.500 VA e disjuntor bifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
   

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 12 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 3,9TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 14 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 06 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
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- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Livros, Cyber Café 41 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Sala Vip 42 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 120,58 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Vip 42 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 04 pontos de alimentação para as instalações hidráulicas nos sanitários, 
bancada e shaft, tubo PVC bitola de 25 mm com registro de gaveta de 1” (polegada) 
para sanitários e bancada e tubo PVC bitola de 50 mm com registro de gaveta de 2” 
(polegadas) para o shaft.  

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· 02 Pontos de tubulações de queda um em tubo PVC 100 mm e outro em PVC 75 
mm e 02 pontos de tubulações de ventilação primária um em tubo PVC 75 mm e 
outro em PVC 50 mm, ambos capeados e localizados no interior da loja. 

· 02 pontos de ventilação para unidades sanitárias (exaustão) em tubo PVC 50 mm, 
02 ralos sinfonados, 02 pontos para bacias sanitárias e 01 caixa de gordura individual 
ambos em tubo PVC 75 mm. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380/220V,  de demanda máxima 
prevista 22.000 VA e disjuntor trifásico de 50 A, oriundo Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 24 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 4,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 200 x 200 mm. 
· 02 difusores de ventilação interno aos sanitários circulares de dimensão Ø 150 mm. 

 
9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
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· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 11 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 08 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário.  

Figura 02: Croqui da Sala Vip 42 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Polícia Federal 47 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 46,70 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 
 

Legenda:        - Polícia Federal 47 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 
 

· Forros: Forro em placas de gesso removível, 1250 X 625 x 9,5mm, com película 
rígida de PVC, na cor branca, referência Gyprex, acabamento Linho GLH-R02, 
altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo acabado 4,55 m; 

· Pisos: Piso em placas de granito, esp. de 20mm, 50 x 50cm, liso e polido, na cor 
Cinza Corumbá e tabeira em granito com esp. de 20 

· mm na cor Preto São Gabriel; 
· Paredes e vedações: Pintura látex acrílica, na cor branco neve 01, sobre chapisco, 

emboço e reboco; 
· Esquadrias: Não se aplica. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado 08 tomadas monofásicas normais 
(F+N+T), tensão 220V de origem a partir do circuito N2 do QLTN-1P-02,  01 tomadas 
monofásicas normais (F+N+T), tensão 220V de origem a partir do circuito N8 do 
QLTN-1P-02, 04 conjuntos de  tomadas duplas monofásicas em circuito de 
emergência (F+N+T), tensão 220V de origem a partir do circuito TE2 do QLTE-1P-
02 e 04 conjuntos de  tomadas duplas monofásicas em circuito de emergência 
(F+N+T), tensão 220V de origem a partir do circuito TE3 do QLTE-1P-02. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 16 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e disposição de 4 sonofletores para 
sonorização. 

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 3/4” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 1,9TR. 

· Registro de lâminas opostas para regulagem de vazão para renovação de ar, com 
duto 150x100mm. 

· Unidade condicionadora de teto tipo “Fan coil baby” de 30.000 Btu/h. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· 02 ponto de detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
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10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 

- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
 Figura 02: Croqui da Polícia Federal 47  no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

184 
 

 
SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Moda Feminina 48 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 47,25 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Moda Feminina 48 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 35 mm tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima prevista 
8.000 VA e disjuntor bifásico de 63 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-2, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 100 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Moda Feminina 48 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Agência de Turismo 50 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 32,65 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Agência de Turismo 50 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca, 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa; 
 
 Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água.  
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 220 V,  de demanda máxima prevista 
3.500 VA e disjuntor monofásico de 25 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Agência de Turismo 50 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Agência de Turismo 51 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 23,08 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Agência de Turismo 51 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca, 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa; 
 
 Obs. A área comercial sofrerá alteração do lado da fachada quando da ampliação 
do terminal. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 220 V,  de demanda máxima prevista 
3.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-1, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,5TR. 

· Não se aplica ponto de renovação de ar. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 04 

chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 

- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de instalações 
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Figura 02: Croqui da Agência de Turismo 51 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Cafeteria 53 / 1° Pavimento (Comercial) 
 
A área possui 81,32 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Cafeteria 53 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Não se aplica. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá um ponto de água fechado em com registro gaveta localizado na shaft, tubo 
PVC bitola de Ø 50 mm.  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 22.000 VA e disjuntor trifásico de 40 A, oriundo do quadro QFC-1P-2, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 08 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia e previsão de 4 pontos de sonorização. 

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1” (polegada) com válvulaw de bloqueio e vazão de água gelada de 2,4 
m³/h com carga térmica de 1,76TR. 

 
· Registro de lâminas opostas para regulagem de vazão para renovação de ar, com 

duto 200x200mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 09 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade para instalação de 04 ponto de detector de fumaça ao sistema de 
alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
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- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Cafeteria 53  no 1° Pavimento. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Livros, Jornais e Revistas 54 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 81,48 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Livros, Jornais e Revistas 54 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:.não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,93 m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água.  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 10,0 mm²,  tensão 220/380V,  de demanda máxima 
prevista 14.500 VA e disjuntor trifásico de 32 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 3,9TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 200 x 200 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 09 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 05 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Livros, Jornais e Revistas 54 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Moda Masculina 55 / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 47,22 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Moda Masculina 55 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias:. Não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 

bitola de Ø 40 mm.  
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 35 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima prevista 
8.000 VA e disjuntor bifásico de 63 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-2, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 100 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Moda Masculina 55 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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 SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Centro de Estética 56/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 47,31 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do embarque do 
Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Centro de Estética 56 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 01 pontos de alimentação para as instalações hidráulicas localizado no shaft, 
tubo PVC bitola de 50 mm, com registro de gaveta de 1.1/2” (polegada).  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 35 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima prevista 
8.500 VA e disjuntor bifásico de 63 A, oriundo do Centro de Medição QFC-1P-2, 
localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão de 150 x 100 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 04 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Centro de Estética 56 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Área para Exposições/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 15,48 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Área para Exposições (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: não possui; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica pontos de energia. 
· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 

Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos junto a alvenaria com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Área para Exposições no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Área para Engraxataria / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 4 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Saguão de 
Embarque do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Área para Engraxataria (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: não possui; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de gás. 

 
6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica pontos de energia. 
· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 

Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
Não se aplica.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Área para Engraxataria no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Área para Engraxataria / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 5,76 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Área para Engraxataria (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

5 Instalações gás: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica ponto de gás. 

 
6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica pontos de energia. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 

- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Área para Engraxataria no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de 
fechamentos e pontos de instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

Área do Mix Comercial – Sala Vip 71  / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 111,66 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Sala Vip 71 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Haverá 04 pontos de alimentação para as instalações hidráulicas nos sanitários, 
bancada e shaft, tubo PVC bitola de 25 mm com registro de gaveta de 1” (polegada) 
para sanitários e bancada e tubo PVC bitola de 50 mm com registro de gaveta de 2” 
(polegadas) para o shaft.  
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· 02 Pontos de tubulações de queda um em tubo PVC 100 mm e outro em PVC 75 
mm e 02 pontos de tubulações de ventilação primária um em tubo PVC 75 mm e 
outro em PVC 50 mm, ambos capeados e localizados no interior da loja. 

· 02 pontos de ventilação para unidades sanitárias (exaustão) em tubo PVC 50 mm, 
02 ralos sifonados, 02 pontos para bacias sanitárias e 01 caixa sifonada ambos em 
tubo PVC 75 mm. 

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
trifásico (3F+N+T), cabos 10,0 mm²,  tensão 380/220V,  de demanda máxima 
prevista 20.500 VA e disjuntor trifásico de 50 A, oriundo Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 24 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 4,2TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 150 x 200 mm. 
· 02 difusores de ventilação interno aos sanitários circulares de dimensão Ø 200 mm. 

 
9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 13 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 
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· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 08 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui da Sala Vip 71 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 80  / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 48,12 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 80 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: Esquadrias em perfis de alumínio, com pintura eletrostática branca, 

1,00m x 4,35m– Perfis tipo pele-de-vidro com folha fixa; 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 6.500 VA e disjuntor bifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 08 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 3/4” (polegada) e vazão de água gelada de 2,4 m³/h com carga térmica 
de 2,4TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 80 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 81  / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 36,60 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 81 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 6.500 VA e disjuntor bifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 08 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 1,9 m³/h com carga térmica 
de 2,3TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 06 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 03 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 81 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Reserva Técnica 88  / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 84,56 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Loja Reserva Técnica 88 (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Haverá um ponto de dreno para ar condicionado localizado na parede, tubo PVC 
bitola de Ø 40 mm.  

 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
bifásico (2F+N+T), cabos 16,0 mm²,  tensão 380 / 220 V,  de demanda máxima 
prevista 6.500 VA e disjuntor bifásico de 50 A, oriundo do Centro de Medição QFC-
1P-2, localizado na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área 
concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 08 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,6TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensão 150 x 150 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de válvula instalada de até 10 
chuveiro dentro da loja, o concessionário que assumir a área deverá aprovar seu 
projeto junto ao CBMGO e realizar a instalação. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir de 06 pontos de detectores de 
fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Reserva Técnica 88 no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine B  / 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 3 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento; 
· Esquadrias: não possui. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
· Não se aplicam pontos sanitários. 
· Não se aplica drenagem. 

 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado 3 tomadas duplas monofásicas (F+N+T), 
em sistema normal, tensão 220V,  de demanda máxima prevista 100VA para cada 
conjunto, oriundas do QLTN-1P-03, localizado no pavimento técnico e 3 tomadas 
monofásicas (F+N+T), em sistema de emergência, tensão 220V,  de demanda 
máxima prevista 100VA para cada conjunto, oriundas do QLTE-1P-03, localizado no 
pavimento técnico. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 06 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não se aplica. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Detectores de fumaça / temperatura inerente ao Terminal de Passageiros. 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Vending Machine B no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Loja Walk Through/ 1° Pavimento (Comercial) 

 
A área possui 415,65 m2 e está localizada no 1° Pavimento, área comum do Embarque 
Doméstico do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 
 

Legenda:        - Loja Walk Through (1° Pavimento), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 
 

· Forros: forro no osso, altura do pé direito interno 5,55 m. Altura do pé direito externo 
acabado 4,55 m; 

· Pisos: contrapiso em “osso”, há um desnível de no mínimo 5 cm em relação ao piso 
externo acabado; 

· Paredes e vedações: alvenaria no "osso", sem revestimento;; 
· Esquadrias: Não se aplica. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não se aplica ponto de água. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não se aplicam pontos sanitários. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não se aplica drenagem. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não se aplica ponto de gás. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Não se aplica pontos de energia. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
Não se aplica.  

· Sistema de TV: 
Não se aplica. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Inerente a área comum do Terminal de Passageiros. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com chuveiros inerente ao Terminal de Passageiros. 
· Não se aplica proteção detector de fumaça ao sistema de alarme de incêndio (SDAI). 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui da Loja Walk Through no 1° Pavimento. 

Fonte: Arquivo Infraero 
OBS.: Os pontos de instalações representados na área de Balcão de Informações/ Cias ÁEREAS 
foram especificados no memorial do seu respectivo ambiente. 
 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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6. PLANTA CHAVE DO SUBSOLO 
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7. TERMOS DE SITUAÇÃO FÍSICA DO SUBSOLO 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial - Caixa Eletrônico/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 2 m2 e está localizada no subsolo, área comum de circulação de pedestres 
e veículos do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Caixa Eletrônico (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso. Altura do pé direito externo acabado 3,60 m. 
· Pisos: Piso cimentado desempenado, em módulos de 2,00m x 2,00m e juntas 

cerradas, está no mesmo nível em relação ao piso externo acabado; 
· Paredes e vedações: Paredes limítrofes em alvenarias em blocos de concreto de 

19cmx19cmx39cm, tipo de revestimento Pintura látex acrílica, na cor branco neve 
01, sobre chapisco, emboço e reboco, ref. Suvinil ou similar. 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não aplicável. 
 
5 Instalações gás: 

 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não aplicável. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

 
· Não aplicável. 

 
9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Não aplicável. 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 



 
 

234 
 

 Figura 02: Croqui do Caixa Eletrônico no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 

 
Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 3/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 20,92 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 3 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
 
5 Instalações gás: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não aplicável. 

 
6. Instalações elétricas: 
 

Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 3 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 4/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 21,25 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 4 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 4 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 8/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 19,25 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 8 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 

 
· Não aplicável. 

 
6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,9TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 



 
 

243 
 

 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 8 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 9/ Subsolo (Comercial) 

A área possui 18,81 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 9 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 9 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 10/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 18,82 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 10 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 

 



 
 

248 
 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 10 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 

 



 
 

250 
 

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 11/ Subsolo (Comercial) 

A área possui 18,82 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 11 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

 
5 Instalações gás: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não aplicável. 

 
6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 11 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 12/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 19,18 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 12 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 12 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 16/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 19,25 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 16 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 

 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
 
5 Instalações gás: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Não aplicável. 

 
6. Instalações elétricas: 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm²,  tensão 220V,  de demanda máxima prevista 
2.200 VA e disjuntor trifásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-1, localizado na 
sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,43 m³/h com diferencial 
de temperatura de 8,5°C. 

· Ponto de renovação de ar, com duto de dimensões de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers:  
· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 

a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 
· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 

pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 16 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 17/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 18,81 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 17 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 17 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 18/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 18,82 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 18 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,8TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 18 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 19/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 18,81 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 19 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,6 m³/h com carga térmica 
de 0,9TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 19 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Depósito Comercial 20/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 19,19 m2 e está localizada no subsolo, área de serviço de ventiladores e 
circulação do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Depósito Comercial 20 (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: Forro no osso, altura do pé direito interno 2,60 cm. Altura do pé direito 
externo acabado 3,60 cm. 

· Pisos: Contrapiso em "osso"; 
· Paredes e vedações: Alvenaria no "osso", sem revestimento. 
· Esquadrias: Não possui. 
· Portas: Porta em madeira, 0,03cm x 0,83m x 2,10m, tipo semi-oca, revestidas em 

laminado plástico melamínico texturizado, cor branca, espessura de 0,8mm ref. 
L.120 Fórmica ou similar. Conjunto de Ferragens Linha Classic conjunto 607 
Lafonte ou similar acabamento CR. 

 
2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Ponto de esgoto no shaft em tubo PVC Ø 40 mm, 01 ponto. 
· Não se aplica drenagem. 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 
 

Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 
monofásico (F+N+T), cabos 6,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2200 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 04 pontos junto ao shaft com infraestrutura e cabeamento de 
suprimento para uso de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
A loja possui disponibilidade de no mínimo 01 ponto em caixa 4”x 4” junto ao shaft 
com infraestrutura seca Ø 1” para a instalação do sistema de TV da concessionária. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Ponto de água gelada para instalação de fancolete ou fan coil, com bitola de 
tubulação de 1/2” (polegada) e vazão de água gelada de 0,8 m³/h com carga térmica 
de 1,0TR. 

· Ponto de renovação de ar, com duto flexível circular de dimensão de Ø 125 mm. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Rede de Sprinklers com 03 chuveiros dentro da loja, o concessionário que assumir 
a área deverá adequar seu projeto ao sistema. 

· Disponibilidade de habilitação/instalação a partir do shaft interno a sala de até 03 
pontos de detectores de fumaça e temperatura ao sistema de alarme de incêndio 
(SDAI). 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 
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 Figura 02: Croqui do Depósito Comercial 20 no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
  

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 3,00 m2 e está localizada no subsolo, área comum de circulação de pedestres 
e veículos do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso. Altura do pé direito externo acabado 3,60 m. 
· Pisos: Piso cimentado desempenado, em módulos de 2,00m x 2,00m e juntas 

cerradas, está no mesmo nível em relação ao piso externo acabado; 
· Paredes e vedações: Paredes limítrofes em alvenarias em blocos de concreto de 

19cmx19cmx39cm, tipo de revestimento Pintura látex acrílica, na cor branco neve 
01, sobre chapisco, emboço e reboco, ref. Suvinil ou similar. 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não aplicável. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não aplicável. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Não aplicável. 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui do Vending Machine no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - INTERNA 
 
 

Área do Mix Comercial – Vending Machine/ Subsolo (Comercial) 

 
A área possui 3,00 m2 e está localizada no subsolo, área comum de circulação de pedestres 
e veículos do Terminal de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - Vending Machine (subsolo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Arquitetura: 

· Forros: forro no osso. Altura do pé direito externo acabado 3,60 m. 
· Pisos: Piso cimentado desempenado, em módulos de 2,00m x 2,00m e juntas 

cerradas, está no mesmo nível em relação ao piso externo acabado; 
· Paredes e vedações: Paredes limítrofes em alvenarias em blocos de concreto de 

19cmx19cmx39cm, tipo de revestimento Pintura látex acrílica, na cor branco neve 
01, sobre chapisco, emboço e reboco, ref. Suvinil ou similar. 

· Esquadrias: Não possui. 
 

2. Estruturas: 
 

· Sobrecarga máxima de projeto: 300 Kgf/m². 
 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Não aplicável. 
4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Não aplicável. 
 
5 Instalações gás: 
 

· Não aplicável. 
 

6. Instalações elétricas: 

Mapa geral de localização da área no pavimento 
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· Entrada de Energia: Será disponibilizado na loja, um ramal alimentador elétrico 

monofásico (F+N+T), cabos 10,0 mm², tensão 220V, de demanda máxima prevista 
2.000 VA e disjuntor monofásico de 20 A, oriundo do quadro QFC-TE-2, localizado 
na sala técnica ou centro de medição mais próximo da área concedida. 
 

· Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA: Inerente ao 
Terminal de Passageiros. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada à indicada neste documento, 
independente da seção do alimentador disponibilizada no interior da loja. 

 
7. Instalações de telemática e sistemas eletrônicos: 
 

· Telemática e sistemas eletrônicos: 
A loja possui 02 pontos de infraestrutura com cabeamento de suprimento para uso 
de lógica e telefonia.  

· Sistema de TV: 
Não aplicável. 

 
8. Ar condicionado/exaustão: 
 

· Não aplicável. 
 

9. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio-SDAI e rede de combate por sprinklers: 
 

· Não aplicável. 
 

10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco. 
- A área será entregue sem infraestrutura, acabamento e mobiliário. 

 Figura 02: Croqui do Vending Machine no Subsolo. 

Fonte: Arquivo Infraero 

Croqui esquemático da área, com cotas e identificação de fechamentos e pontos de 
instalações 
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8. TERMOS DE SITUAÇÃO FÍSICA – ÁREAS EXTERNAS 

 
SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - EXTERNA 

 
 

Área do Mix Comercial – LOTES LOCADORAS DE VEÍCULOS (Comercial) 
 
A área possui 21.714,78 m2 e está localizada próximo a rotatória 01 de acesso ao Terminal 
de Passageiros (TPS), conforme demonstrado em croqui abaixo: 

Legenda:        - LOTES LOCADORAS DE VEÍCULOS (Térreo), Comercial. 
Figura 01: Locação da área no Térreo. 

Fonte: Arquivo Infraero 
 

A área apresenta as seguintes condições: 
 
1. Terreno:  

· Não há levantamento planialtimétrico, os ajustes topográficos necessários para 
implantação das edificações serão de responsabilidade dos lojistas; 

 
 

2. Limites: 
 

· A área do lote não está delimitada. A marcação será realizada pelo concessionário 
máster segundo croqui indicativo e auditada pela Infraero; 

 
3. Instalações hidráulicas: 
 

· Será disponibilizado nas proximidades da Alameda 07 o registro gaveta de número 
11 de diâmetro de Ø 100mm e respectiva tubulação para futura interligação  do 
edificação do logista. Antes desta interligação deverá ser aprovado projeto junto a 
Concessionária de Abastecimento de Água (SANEAGO), realizado serviços de 
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execução de ramal de abastecimento, instalação de medidor (hidrômetro) e ser 
realizado doação deste a SANEAGO por responsabilidade da Locatária. 
 

4. Instalações sanitárias/drenagem: 
 

· Será disponibilizado nas proximidades da Alameda 07 os PVEs de 01 a 04 para 
interligação de rede de esgoto, atualmente composta por tubulação em PVC Ø 
150mm. Antes desta interligação deverá ser avaliado capacidade de recebimento da 
contribuição da edificação. 

· Os bueiros de drenagem poderão ser utilizados para captação das águas pluviais. 
Detalhes do sistema deverão ser obtidos com a Infraero. Antes da interligação dos 
sistemas deverá ser avaliada capacidade de recebimento da contribuição da 
edificação. 

 
5 Instalações gás: 
 

· Não há sistema de abastecimento de gás; 
 

6. Instalações elétricas: 
 

· Entrada de Energia: Será disponibilizado encaminhamento de infraestrutura seca 
que atravessa as vias de acesso (Alameda 01 e 02), ficando a cargo do 
Concessionário Master a aprovação, execução e manutenção do ramal de 
distribuição e/ou rede de alimentação junto a CELG D partindo da rede aérea 
localizada nas margens da Alameda 01. Maiores definições e informações cabe ao 
Concessionário Master acertar junto à CELG D em virtude da carga elétrica a ser 
alimentada. Vide documento REQUISITOS DE ENGENHARIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS. 
 

OBS.: A máxima potência deverá ser limitada em razão do projeto aprovado junto a 
Concessionária de energia elétrica CELG D. 

 
7. Instalações de telecomunicações: 
 

· Não foi encontrada rede de telecomunicação na proximidade ao lote, para 
abastecimento deveram ser consultadas as concessionárias locais; 

 
10. Observações: 
 

- Todas as medidas deverão ser conferidas in loco; 
- A área será entregue sem infraestrutura. 
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 Figura 02: Croqui dos LOTES LOCADORAS DE VEÍCULOS. 
Fonte: Arquivo Infraero 

 
 

Croqui esquemático da área. 

 


